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Tanpa terasa sudah satu 
tahun lebih kita berjalan 
dibawah tekanan pandemi.



Pandemi merubah banyak hal dan 
mendorong semua orang untuk beradaptasi 
dengan kondisi-kondisi terbaru. Begitu pula 

dengan seorang “PEMIMPIN”.



Satu hal yang menarik. Pada saat kondisi 
berubah drastis. Para pemimpin langsung 

mengubah fokusnya. 

Sebelumnya, mereka sudah mengatur 
strategi, konsep, dan rencana yang sudah dibuat. 

Maka, mau tidak mau saat pandemi para 
pemimpin harus sigap dengan perubahan itu.



Lalu, bagaimana seorang 
pemimpin merespon kondisi krisis 
dengan perubahan drastis 
tersebut?

Berikut langkah-langkah 
kepemimpinan dalam kondisi 
tekanan:



Menyadari Kondisi
Pemimpin perlu menyadari kondisi terkini yang sedang terjadi. Kemudian, 
pemimpin juga harus menyadari bahwa rencana yang dicanangkan sebelum 
pandemi tidak mungkin dieksekusi seperti terdahulu harus dikait luruskan 
dengan kondisi sekarang.

Membangun Satuan Tugas
Seorang pemimpin membutuhkan banyak informasi yang 
detail dalam merencanakan program yang dituju. Sehingga, 
sangat diperlukan untuk membentuk Satuan Tugas dalam 
membantu kinerja pemimpin dan tim.



Memiliki karakter
Deliberate Calm
Dengan bersikap tenang, seorang pemimpin akan dapat memberikan 
jaminan kepada seluruh anggota timnya, bahwa mereka memiliki sosok yang 
tepat untuk memandu dalam era sekarang yang akan dipenuhi turbulensi.

Bounded optimism
Memadukan kepercayaan dan harapan dengan realisme. Saat krisis, orang 
ingin para pemimpin memperbaiki keadaan dengan cepat. Sejak awal, para 
pemimpin dapat kehilangan kredibilitas dengan menunjukkan 
kepercayaan diri yang berlebihan atau dengan memberikan jawaban 
sederhana untuk masalah yang sulit meskipun dalam kondisi yang jelas sulit. 
“Tidak ada yang mau mengikuti pesimis, tetapi mereka juga tidak 
ingin mengikuti optimis buta”.



Hal yang perlu dilakukan:
Updating (Memperbarui). Kebaruan yang diberikan pemimpin harus 
sesuai dengan kondisi terkini untuk mencapai keberhasilan dalam urgensi terkini 
yang terjadi.

Doubting (Meragukan). Ragu itu penting dalam menerima informasi 
yang diterima. Sehingga perlu diteliti sebelum diterima mentah-mentah. Pemimpin 
perlu ragu kepada anggota ataupun SATGAS, sehingga tim akan 
bersungguh-sungguh memberikan informasi karena merasa memiliki pemimpin 
yang teliti.
 
Transparansi. Pemimpin sangat wajib memberikan keterbukaan atas semua 
tindakan dan kebijakan yang diambil kepada semua anggota tim.



Jangan lupa selalu 
menggunakan analogi:

“See, think, do”
(Lihat, pikir, kerjakan)
- Jamil Azzani (CEO Kubik Leadership)



● Bagaimana Seorang Pemimpin Merespon 
Kondisi Krisis (Leadership Vibes)

● https://www.youtube.com/watch?v=-4dU2o
AUUw0 

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis 
dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini dimaksudkan untuk 
kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:
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